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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) ġie stabbilit fl-2008 permezz ta' 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, bil-għan li jikkontribwixxi għal tkabbir u 
kompetittività ekonomika sostenibbli. Dan il-għan għandu jinkiseb bit-tisħiħ tal-kapaċità tal-
innovazzjoni tal-UE u tal-Istati Membri tagħha. Għaldaqstant, l-EIT jimmira li jrawwem l-
integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni,
prinċipalment permezz tal-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni (KICs) tiegħu.

Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, 
tipproponi numru ta' tibdiliet.

Dawn it-tibidliet għandhom l-għan li jindirizzaw kwistjonijiet mqajma tul konsultazzjoni 
dwar l-irwol u l-funzjonament tal-EIT, u li jikkunsidraw ukoll il-proposta għal-Aġenda 
Strateġika ta' Innovazzjoni l-ġdida għall-EIT, għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020.

Ir-rapporteur tilqa' u tappoġġa bis-sħiħ l-għan tal-Kummissjoni li tagħti rwol distintiv lill-EIT 
fl-implimentazzjoni tal-programm Orizzont 2020. Dan ir-rwol għandu jiffoka fuq l-
approfondiment tas-sinerġiji bejn il-komunitajiet tal-akkademja, ir-riċerka u l-intrapriża u li 
tinkludi fl-ambitu tiegħu firxa wiesa' ta' parteċipanti interessati.

Madankollu, ir-rapporteur temmen li għandha ssir aktar ħidma biex jiżdied l-għarfien dwar ir-
rwol u l-eżistenza tal-EIT.

Min-naħa tiegħu l-EIT, għandu jħeġġeġ aktar lill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, parti 
mill-KICs, biex jaqsmu l-aħjar prattiki tagħhom dwar kwistjonijiet komuni li jistgħu, u li 
inevitabbilment se jinqalgħu tul is-snin li ġejjin. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jinkludu r-
rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki, proċessi ta' akkreditazzjoni komuni għal lawriji, 
diplomi, prattiki ta' tagħlim u kwistjonijiet simili oħrajn.

Il-proposta għall-inklużjoni ta' korsijiet ta' taħriġ professjonali ġodda fl-attivitajiet edukattivi 
tal-KICs, għalissa ma għandhiex tmur lil hinn mill-qafas tal-edukazzjoni wara l-gradwazzjoni.

Ir-rapporteur tappoġġa ukoll l-pjanijiet għall-allinjament tal-governanza tal-EIT u tal-istrutturi 
ta' amministrazzjoni u biex tikkjarifika aktar il-kompiti rispettivi tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni.
Madankollu l-EIT għandu jwettaq rwol 
innovattiv fl-iżvilupp ta' għodod għall-
ġestjoni tad-drittijiet ta' proprjetà 
intelletwali li jippromovu t-trasparenza u 
l-iskambji, li jippermettu lill-atturi 
pubbliċi u privati (partikolarment lill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)) 
biex jipparteċipaw fir-riċerka u 
japprofittaw mill-invenzjonijiet.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-EIT għandu jippromwovi aktar ir-
rikonoxximent mill-Istati Membri tal-
lawriji u d-diplomi tal-EIT, li jixhdu s-
simbolu ta' eċċellenza tiegħu.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-EIT għandu jippromovi approċi 
multi-dixxiplinari għall-innovazzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet non-
teknoloġiċi, approċi organizzattivi, 
mudelli kummerċjali ġodda, riċerka 
miftuħa u approċi kollaborattivi oħrajn.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata. It-tħaddim tal-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT għandu jkun issimplifikat 
u l-irwoli u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-
Tmexxija u tad-Direttur għandhom jiġu 
ċċarati aktar.

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata u għandha tirrifletti t-
tliet dimensjonijiet tat-trijangolu tal-
għarfien. It-tħaddim tal-Bord tat-Tmexxija 
tal-EIT għandu jkun issimplifikat u l-irwoli 
u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-Tmexxija, 
tad-Direttur u tal-Kumitat Eżekuttiv
għandhom jiġu ċċarati aktar.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-KICs għandhom iwessgħu l-
attivitajiet edukattivi tagħhom billi 
jipprovdu korsijiet ta' taħriġ professjonali.

(10) Il-KICs għandhom iwessgħu l-
attivitajiet edukattivi tagħhom billi 
jipprovdu korsijiet ta' taħriġ professjonali
għal studenti wara l-lawrija.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieġa biex tkun żgurata koerenza mas-
sistema ġenerali ta' monitoraġġ u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE.

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieġa biex tkun żgurata koerenza mas-
sistema ġenerali ta' monitoraġġ u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE. B’mod 
partikolari, il-prinċipji għall-monitoraġġ 
tal-KICs u l-EIT għandhom jiġu ċċarati.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla" tfisser 
istituzzjoni fis-sens tal-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni (KE) Nru XXX/20XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-"Erasmus għal kulħadd".

"istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla" tfisser 
istituzzjoni fis-sens tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru XXX/20XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-"Erasmus għal kulħadd".

Emenda8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien".

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser
pjattaforma miftuħa għar-rappreżentanti 
tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla, ir-riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien".

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
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fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla
standards.

fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan jista' jinkiseb permezz 
ta' sinerġiji, kooperazzjoni u l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni ogħla, ir-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ogħla standards

Emenda10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 4(2) jinbidel b’dan li ġej:
"2. Il-Kummissjoni għandha taħtar 
osservaturi li jirrappreżentaw it-tliet 
dimensjonijiet tat-trijangolu tal-għarfien
biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord 
Governattiv."

Emenda11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) "(j) ilaqqa', tal-inqas darba fis-sena, il-
Forum tal-Partijiet Interessati biex jagħti 
tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-
esperjenzi tagħha, il-prattiki tajbin u l-
kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ta' 
innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-
Unjoni. Il-partijiet interessati jiġu 
mistiedna jesprimu l-fehmiet tagħhom."

(j) "(j) ilaqqa', tal-inqas darba fis-sena, il-
Forum tal-Partijiet Interessati biex jagħti 
tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-
esperjenzi tagħha, il-prattiki tajbin u l-
kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ta' 
innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-
Unjoni. Il-partijiet interessati kollha 
għandhom jiġu mistiedna jesprimu l-
fehmiet tagħhom."

Emenda12Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla u n-
nomina tal-KICs skont l-oqsma ta' 
prijorità u l-iskeda taż-żmien iddefinita fl-
Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni 
(ASI)."

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla tal-KICs 
u jinnomina għadd ta’ KICs kemm ikun 
finanzjarjament possibbli, abbażi tal-
kwalità tagħhom u sakemm huma 
jissodisfaw il-kriterji minimi tal-għażla u 
tal-għoti.

Emenda13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-paragrafu 2, il-punt (g) għandu 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"(g) disponibbiltà li jkun hemm 
interazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u 
netwerks oħrajn barra mill-KIC bil-
għan li jkun hemm skambju ta’ prattiki 
tajba u eċċellenza, inklużi mar-reġjuni li 
sejrin inqas tajjeb."

Emenda14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata 
KIC hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas
tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti.
Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha 

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata 
KIC hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas 
tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti.
Meta waħda mill-organizzazzjonijiet 
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jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-
sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni”."

msieħba tkun Raggruppament Ewropew 
għall-Kooperazzjoni Territorjali (REKT), 
l-EIT għandu jistipula dispożizzjonijiet 
speċifiċi li jikkunsidraw il-fatt li r-REKT 
għandu natura internazzjonali. Dawn l-
organizzazzjonijiet imsieħba kollha jridu 
jkunu indipendenti minn xulxin fis-sens 
tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni”."

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 8(2), għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(ba) it-tqassim tal-aħjar prattiki dwar 
kwistjonijiet komuni, bħall-għarfien 
reċiproku ta' kwalifiki u prattiki ta' 
tagħlim effettivi."

Emenda16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 15 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rapport annwali sat-30 ta' Ġunju ta' kull 
sena. Ir-rapport għandu jagħti fil-qosor l-
attivitajiet immexxija mill-EIT u l-KICs 
matul is-sena kalendarja ta' qabel u 
jeżamina r-riżultati fir-rigward tal-objettivi, 
l-indikaturi u l-iskeda taż-żmien stabbiliti, 
ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet imwettqa, 
l-użu ta' riżorsi u l-operat ġenerali tal-EIT."

(b) rapport annwali jsiru pubbliċi sat-30 ta' 
Ġunju ta' kull sena. Ir-rapport għandu 
jagħti fil-qosor l-attivitajiet immexxija 
mill-EIT u l-KICs matul is-sena kalendarja
ta' qabel u jeżamina r-riżultati fir-rigward 
tal-objettivi, l-indikaturi u l-iskeda taż-
żmien stabbiliti, ir-riskji assoċjati mal-
attivitajiet imwettqa, l-użu ta' riżorsi u l-
operat ġenerali tal-EIT." Kull sena d-
Direttur tal-EIT għandu jippreżenta r-
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rapport annwali lill-Kumitati kompetenti 
tal-Parlament Ewropew.
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